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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1 a) tudomásul veszi a Bizottság ezen 
állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

Or. en

Tájékoztatásul: a nyilatkozatok szövege a következő:

A Bizottság nyilatkozatai – klímarendelet

LULUCF-szénelnyelők és a 2030-ra vonatkozó célterv

Az EU földhasználati, földhasználat-megváltoztatási és erdőgazdálkodási (LULUCF) ágazata 
egyszerre bocsát ki üvegházhatású gázokat, illetve nyel el szén-dioxidot a talajban és a 
biomasszában. A föld szénelnyelő-képességének helyreállítása és növelése – a szén-dioxid 
természetes környezetünk, például fák általi elnyelésére való képességünk – alapvető 
fontosságú éghajlat-politikai céljaink szempontjából.

Egyre nagyobb szénelnyelő-képességre van szükségünk ahhoz, hogy az EU 2050-re meg tudja 
valósítani a klímasemlegességet. A jelenlegi tendencia megfordításához már rövid távon is 
jelentős lépésekre van szükség. A Bizottság „Európa 2030-ra vonatkozó éghajlatvédelmi 
törekvésének fokozása – Beruházás a klímasemleges jövőbe az európai polgárok érdekében” 
című közleménye szerint meg kell, és meg is lehet fordítani a jelenlegi tendenciát, és 2030-ra 
300 millió tonna CO2-egyenérték fölé lehet növelni a szénelnyelést. 

A Bizottság e törekvéssel összhangban javaslatokat fog tenni a LULUCF-rendelet 
felülvizsgálatára.

Az igazságszolgáltatáshoz való jog

Az EU és tagállamai részes felek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) a 
környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló, 1998. június 25-i egyezményében (a továbbiakban: Aarhusi Egyezmény). 
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A nyilvánosságnak a nemzeti energia- és klímatervek elkészítésébe való bevonásával és a 
hosszú távú stratégiákról folytatott konzultációkkal kapcsolatos, az (EU) 2018/1999 rendelet 
szerinti kötelezettségeik teljesítése során a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy e 
kötelezettségek megszegése esetén az érintett nyilvánosságnak az igazságszolgáltatáshoz való 
joga biztosítva legyen. Ennek az Európai Unió Bíróságának a környezeti ügyekben az 
igazságszolgáltatáshoz való joggal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatával összhangban kell 
történnie, és teljes mértékben tiszteletben kell tartania azokat a kötelezettségeket, amelyeket a 
tagállamok az Aarhusi Egyezmény részes feleiként vállaltak.1

1 Lásd még „A környezetvédelmi ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
javításáról az EU-ban és annak tagállamaiban” című közleményt (COM(2020) 643).


